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Kas inimese identiteet on kohaga seotud? Kas see on tänase
liikuva eluviisi puhul üldse võimalik? 

Päritolu ja pärand.

Kas subkultuurid ühendavad rohkem?



• Kuidas analüüsida iseloomulikke jooni ning neid jõude ja 
surveid, mis pärandi mõistet muudavad?



Muidugi kannavad pärandit kohalikud elanikud? 



Haljala

Kes on kohalikud?





Kas see, et turism areneb paremini, 
kui leidub omapära on piisav
motivaator kohalikule elanikule? 
Mis roll on pärandil, kui see ei ole 
enam sinu oma lugu? 
Kuidas inimene tunnetab pärandit?



EESTI – KEEL JA MAASTIK



• "Sain täiesti aru, kuivõrd mõnus oleks sellises sõbralikus ja minu
meelelaadi jaoks ootamatult muretus õhkkonnas elada. Aga siis korraga
mõistsin, et need kaljused mäed, sumedad õhtud, palmidega
promenaadid, sügav roheline vesi, need kitsad tänavad pole minu
maastik.”

• Võib-olla ongi nii, et minu seotuses Eestiga on midagi
sootuks irratsionaalset – kütked pole mitte ainult
lingvistilised, vaid suisa topograafilised.” 

• Just need heinapallid, kukeseened, piimapukid ja need õõtsikkaldaga
järvesilmad ning just need lagunevad kolhoosilaudad, asfaldiaugud, 
kruusateede tolm ja mõisavaremed, kilega kaetud
kasvuhooned ja metsa eksinud kirikud, puust
korstendega suitsusaunad; just need tühjenevad
hajakülad ja kivine mererand, mis ei lähe iial sügavaks ja mustava
vee peal õõtsuvad rabad ja talvised Kiusna ojad”

Jan Kaus
Eesti-keel ja maastik
Eesti Päevaleht
03. august 2012











Mitmiktaju ja perifeerne teadvus

• “On üsna tähelepanuväärne, et eestlase identiteet näib
olevat tõepoolest topograafilise iseloomuga. Eesti
inimene määratleb ennast enamasti maastiku kaudu.”

• “Maastiku piirid olid ühtlasi ka hõimuteadvuse piirid”

• “Tänapäeva maailmas on selline identiteediloome, kus
kodu mõiste laieneb iseenesestmõistetavalt ka
maastikule, juba üsna haruldane”

Valdur Mikita

Lingvistiline mets

2013





ESTONIA



ESTONIA











TALV

• Kus paljastub eesti inimene, arhitektuur ja 
maastik, muutus ja protsess

• Muutuse valmidus, pimedus jne. 

• Me ainult mäletame suve vorme.

























TSITAAT:
“Kui me vaatleme mingit ainet või eset läbi elektronmikroskoobi, 
siis näeb tuhandekordne suurendus ilmselgelt teisiti välja kui
kolmekümne miljoni kordne suurendus. Kui liikuda läbi
suurenduse erinevate staadiumide, võib näha kujuteldamatuid
maastikke.”



“Kusagil saabub aga piir, ütleme näiteks kolmekümne miljoni
kordse suurenduse juures — seal on maastikud kadunud. Näha
on vaid puhast geomeetriat, erilist ja väga selget.” 



“Tähelepanuväärne sealjuures on selle geomeetria sarnasus väga
paljude erinevate ainete ja esemete puhul. “



“Esimesel pilgul pole sel geomeetrial fantastiliste maastike
mitmekesisusega midagi ühist. Ometi on maastikud ja
geomeetria lahutamatud. Geomeetria on punkt, kust kõik algab.”



“Geomeetria ja maastikud ei ole üksteisest sõltumatud, vaid suhtuvad
üksteisesse nagu lähtepunkt ja protsess. See geomeetria on 
abstraktsioon, nagu matemaatiline valem.” 
Arvo Pärt


